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WSPOMNIENIE O PROFESORZE WIKTORZE JANKOWSKIM
Profesor Wiktor Jankowskiurodziłsię dnia 6 lipca l9l3 roku w Berlinie' w
polskie.;rodzinie, ktora w roku l9l9 przeprowadziłasię do Polski i zamieszkaław
Poznaniu.
Swiadectwo dojrzałościuzyskat prof' Wiktor Jankowski w roku Ig32;ako
absolwent Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Poznaniu - szkole znanel z bardzo
wysokiego poziomu nauczania.W tym samym roku 1932 podejmu;estudia na
kierunku maternatykaUniwersytetuPoznanskiego,koncząc je w roku l936 z dyplomem magistrafilozofii w zakresiematematyki.Tematempracy magisterskie1
była
teoria powierzchni obrotowych.Jak widac, juz r.vtedy,pozniejszy profesor i rektor
PolitechnikiPoznanskiej zdradzałsłabośc
do geometrii,ktora praktycznieaz do konca
Jego działalności
stanowiłagłownądziedzinęJego zainteresowan.
Lata |937 - l939
przepracował.;ako nauczycie|matematykiw SwylTlmacierzystymGimnazjunl inl.
A.Mickiewiczaw Poznaniu.
KampanięwrzeŚniowąodbył.;akozołnlerzWo1skaPo|skiego.Trudne i ponure
|ata okupac;i przepracowałczęsciowojako pracownlk fizyczny a następniekreslarz
i pracowniktechnicznyw oddzialepoznanskimniemieckiegokoncernuAEG .
W roku 1945,zaraz po zakonczeniudziała wojennych,powraca do zawodu
nauczyciela,ucząc matematykiifizyki w kilku liceachpoznanskich.Wreszcie związat
się ostateczniez owczesnąSzkołąlnzynierską w ktore.;prowadziłwykłady. geometrii wykreŚlne1.Ta własniedyscyplinapozostałana następnekilkadziesiątlat głowną
domeną Jego działalności.
Rownolegle z działalnością
dydaktyczną podeimuje
prof.Wiktor Jankowski pracę naukową ktora Zaowocowała
w roku l95 l stopniern
naukowym doktora nauk matematycznych,
nadanymna podstawierozprarv)'pt "Sur
les zeros des polynomescontenantdes parametres
Pronlotorembyłprot.dr
arbitraires''.
M.Biernacki - profesormatematykina Uniwersytecieim. M. Curie - Skłodowskie.1
w Lublinie.
Następne kilkadziesiąt lat pracy zawodowej uptywa prof. Wiktorowi
Jankowskiemu na bardzo efektywnym łączeniu pracy dydaktycznej, naukowe.;
i administracyjnej.Wystarczy wymienic tutaj takie fakty jak pełnienieprzez Niego
przez l 5 lat funkcji dziekana wydziału,ktory po wielu przeobrazeniachprzyj{
ostatecznienazwę WydziałuBudownictwaLądowego.Przez l8 |at kierowałKatedrą
w ciągu l3 |atbyłdyrektoremlnstytutuMatematyki,iw.reszcie
GeometriiWykreślnej'
dwukrotnie byt rektorem Politechniki Poznanskiej.To tylko drobna częSc Jego
działalnosci,a był jeszcze aktywnym członkiemPolskiego Towarzystwa N'Iatematycznegoi wielu innych organizacji.
Działalnośc
naukowa prof. Wikotora Jankowskiegocharakteryzujesię duzą
tematyki z pogranicza funkcji ana|itycznychi a|gebry.Z teJ ternatyki
stabilnością
publikuje Szeregcennvch artykułow.Na tej podstawieuzyskujew l968 roku ty.tuł
naukowy profesoranadzwyczajnego.
Jednak, pomimo tak ozywionej działalności
na
polu naukowym i organizacyjnym,prawdz|wą paSJąprof. Wiktora Jankor'vskiego
pozostałageometriawykreślna.
W te1dyscyplinieosiągnął
taki poziom wiedzy. ze dla
ogromneJ rzeszy studentow i licznego grona Jego wspołpracownikowstał się
podręcznikZ geometriiwykreślne.j.
autentycznymMistrzem.Napisałdoskona'ły
ktorr'

-5

I

doczekałsię wielu wznowien. Brał czynny udziałw szkoleniu młodejkadry naukowej
w tej dyscyplinie, organizowałkonferencjenaukowe, był wspołzałoiycielemi wspoł''Geometria''.Bardzo długa
redaktorem(razem z prof.E.otto) czasopismanaukowego
jest lista tych, ktorym przekazałswą wiedzę i zamiłowaniedo geometrii wykreślnej.
Do grona tego ma zaszczyt na|eiec i piszącyte słowa.
Przeczytałem napisane do tej pory zdanta t z przykrościąstwierdziłem, ie
własciwie chciałem napisac cośinnego. Chciatem pokazac, jakim prof. Wiktor
Jankowski był na co dzien. Jakim byłcztowiekiem?Przede wszystkim był człowiekiem
ogromnie skromnym. Ta cecha dominowała w całym Jego sposobie bycia' i
powodowała, ie ludzie do Niego lgnęli, nie odczuwając wielkości dystansu jaki
niejednokrotniez racji roŻnicywieku t jeszczewiększejroznicy wiedzy, miał miejsce.
Jaki byt jeszcze? Był człowiekiem wielkie.;dobroci, niezmiernie Ączlin.,y dla wszyskich, ktorzy się z Nim sĘkali. Nigdy nie odmowił swej rady' zawsze z uwagą
wsłuchiwałsię w przedkładaneMu sprawy i w miaręswych mozliwości- pomagał.
W dniu 7 listopada 199I roku, Rektor i Senat Politechniki Poznanskie.;,
w uznaniu Jego zasług I za całokształtdziałalności,nadali prof. Wiktorowi
Jankowskiemu tytuł Doctora Honoris Causa. A dla nas, grona Jego wspotpracownikow i wszystkich,ktorzy Go znali,pozostaniena zawsze....Mistrzem.

-6-

